Potatisskördefest med Nordtysk bondemarknad.
Avresa 13 september 2019.
3 dagar.
Dag 1 Resan startar enligt tid på resebeviset. Vid Svartåns parkering strax före Mjölby blir det ett stopp för
bensträckare och toalettpaus. Färden går vidare mot motellet Laganland där nästa stopp sker. Här
finns möjlighet till inköp av en frukostsmörgås. Nästa stopp blir i Helsingborg då det är dags att ta
färjan över till Helsingör. En tur på cirka 20 minuter. Nu bär det av mot Rödby längst ner på Lolland,
där nästa färja väntar på att föra oss över till Puttgarden. Denna färjetur tar 45 minuter, så här hinner
den som önskar äta något i färjans restaurang.
I Heiligenhafen stannar vi till en stund vid någon av gränshandlarna för diverse inköp.
Nu är det inte långt kvar av dagens etapp till Plön där vi checkar in på Hotel Plöner See by Tulip Inn
för middag och övernattning i två nätter.
Dag 2 Efter en god frukost tar vi plats i bussen för att göra dagens ”einkaufsbummel” = inköpsrunda.
Till att börja med handlar det om jordgubbar. Karl´s Erlebnishof finns på flera platser i Tyskland, och
vi besöker ett av dessa som ligger utmed vår färdväg. Här finns det mesta för den köplystne. Provsmakar gör vi av flera sorters sylt och antagligen blir det någon burk i inköpskassen. Vill Du se kaffekannor
av olika utseende har Du kommit rätt! Deras samling ökar hela tiden och är nu uppe i runt 56 000 stycken!
Väl fördelat på de olika anläggningarna.
Nu åker vi vidare mot nästa upplevelse: Bondgården som har allt! Så här kan man sammanfatta det:
FRÅN FRÖ TILL LIMPA OCH FRÅN KULTING TILL SKINKA. Med andra ord så är det en gård som gör
allt från grunden till färdiga produkter, dessutom ekologiskt! Inte bara mat utan även konsthantverk i form
av smycken, ullprodukter samt klädesplagg finns att inköpa. Blir Du hungrig är det inte svårt att stilla
hungern. Det finns många olika maträtter att njuta av och även en mycket välsorterad affär.
Kossor, kalvar, grisar och flera av husdjuren kommer man helt nära i denna levande bondgård.
När benen behöver lite vila är det bara att sätta sig ner och lyssna på musikunderhållningen.
Dagen går alltför fort när man har trevligt men det har blivit dags att återvända till hotellet för en stunds
avkoppling före middagen.
Dag 3 Tyvärr har det blivit dags att vända hemåt. Resvägen är densamma, men i omvänd ordning förstås.
Raster gör vi på lämpliga ställen för att vara åter i Nyköping runt 21-tiden.
Pris per person i dubbelrum 3 495 kronor.

Enkelrumstillägg 780 kronor per person

I resans pris ingår: Bussresa ,vägskatter, färjekostnader, inkvartering i dubbelrum, 2 frukostar, 2 middagar,
(drycker ingår EJ till middagarna), utflykt enligt program, reseledartjänst, paketresemoms samt avbeställningsskydd.
Valuta: Euro.

